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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс охоплює всі аспекти діяльності підприємств як суб'єктів господарювання.  Під час його вивчення студенти дізнаються, як підприємства 

формують та використовують свій ресурсний та виробничий потенціал, забезпечують реалізацію продукції, впроваджують заходи щодо 

підвищення ефективності діяльності. 

Цілі курсу 
Мета вивчення дисципліни – придбання студентами теоретичних, практичних знань з економіки підприємства та навичок економічного 

мислення, що мають сприяти розв’язанню конкретних інженерних завдань та є необхідними для практичної діяльності 

Формат  Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 7 

 





Результати навчання: 

• РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати 

альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань 

забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та 

інших аспектів.  

• PH 21. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та 

систем автомобільного транспорту. 

• РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

 

Теми що розглядаються: 

Тема 1. Предмет і задачі курсу. Види та характеристика суб’єктів 

господарювання в Україні 

Тема 2. Ресурси машинобудівного підприємства. Основні засоби 

промислових підприємств: структура, розрахунок вартісних видів оцінки, 

амортизації, показників використання 

Тема 3. Обігові кошти підприємства. Розрахунок і аналіз показників 

використання обігових коштів підприємства  

Тема 4. Трудові ресурси підприємства та продуктивність праці. Розрахунок 

заробітної плати робітників за різними системами оплати праці. 

Оподаткування фонду оплати праці. Обов’язкові утримання із заробітної 

плати працівників підприємства. 

Тема 5. Собівартість продукції промислових підприємств. Класифікація 

витрат. Розрахунок собівартості по калькуляційним статтям витрат. 

Розрахунок ціни виробу. 

Тема 6. Прибуток, рентабельність та оподаткування підприємств. 

Тема 7. CVP – аналіз. Визначення точки беззбитковості роботи 

підприємства. 

Тема 8. Економічна ефективність інвестицій та інновацій в промислові 

підприємства. Розрахунок показників загальної та порівняльної ефективності 

інвестицій та інновацій. 

 

Форма та методи навчання.  

Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, 

практичних занять, самостійної роботи та виконання індивідуального 

завдання (реферату) студентів.  

При викладанні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як: 

1. Репродуктивний. 

2. Проблемного викладання. 

3. Евристичний (частково-пошуковий). 

4. Дослідницький. 

Проведення лекційних занять передбачено з використанням 

традиційних форм (вступної, тематичної, оглядової). В процесі викладання 

використовується: 



Лекція-бесіда, яка передбачає «діалог з аудиторією». Це проста форма 

активного залучення студентів до навчального процесу. Передбачається 

безпосередній контакт з аудиторією, що дає змогу зосередити увагу студентів 

на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити зміст і 

темп викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня підготовленості та 

освіти аудиторії. Участь студентів у лекції-бесіді забезпечується різними 

прийомами, зокрема запитання до аудиторії. Вони носять інформаційний 

характер, тобто спрямовані не на контроль, а на з'ясування думок і рівнів 

поінформованості учнів з проблеми, що вивчається, актуалізації знань, 

необхідних для її розуміння, та визначення ступеня готовності до сприйняття 

матеріалу лекції. Запитання адресуються всій аудиторії. Студенти 

відповідають з місця. З метою заощадження часу запитання слід 

формулювати так, щоб можна було дати однозначну відповідь. З 

урахуванням змісту відповідей будуються подальше викладення матеріалу.  

Лекція-візуалізація, яка передбачає використання демонстраційного 

матеріалу, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, 

а й самі виступають носіями змістовної інформації. Читання лекції 

представляє собою вільне, розгорнуте коментування підготованих матеріалів. 

У візуальній лекції важливі візуальна логіка, ритм подачі матеріалу, його 

дозування, майстерність і стиль спілкування вик-ладача з аудиторією. 

Лекція-дискусія, яка передбачає обмін думками та поглядами учасників 

з приводу певної теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів. 

Практичні заняття передбачають інтерактивний підхід до проведення 

занять, який включає у себе проведення наступних видів занять: 

1. Підтверджуючі практичні роботи. Виконуючи їх, студент отримує 

підтвердження правильності викладених на лекціях теоретичних знань. 

2. Частково-пошукові практичні заняття. На таких заняттях студенти 

мають більше можливостей для творчої роботи. Деталізацію плану 

дослідження і визначення повного переліку питань, які необхідно дослідити, 

виконує сам студент. 

 

Методи контролю. 

Перевірка та оцінювання знань студентів за дисципліною проводиться 

наступними методами: 

1. Оцінювання знань студента під час лекцій та практичних занять. 

2. Перевірка рефератів. 

3. Проведення модульного контролю. 

4. Проведення заліку. 

 

 



 

Розподіл балів, які отримують студенти. 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

70 – – – 30 – – 100 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

75-81 С 
добре 

64-74 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 3). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

 

 

 



 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Критерії оцінювання Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна  

оцінка 
позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності                

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового 

матеріалу, що передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді на 

запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді на 

запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 



 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 

висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розв’язанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільно 

 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля може бути 

виконане в терміни, що 

передбачені навчальним 

планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальних 

положень 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості практичні 

задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільно 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність знань 

значної частини 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Прикладні методи розрахунків на 

автотранспорті 

Планування автотранспортних 

підприємств 

Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання 

Атестація 

Менеджмент на автотранспорті  
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